
 

 
Анталия - ЛЯТО 2019 

18 май - 19 октомври  

8 дни/7 нощувки 

 
Цена от: 

479 euro 

 

 

Програма : 

 
Първи ден  
Програмата започва със среща на летище София и изпращане от представител на 

фирмата. След пристигане на летището в Анталия Ви очаква представител с български 

език за трансфер и настаняване в избрания от Вас хотелски комплекс. В удобно за Вас 

време нашият представител ще организира за Вас информационна среща, за да Ви 

представи дестинацията и да Ви даде по-подробна информация за района, Вашия 

хотелски комплекс и допълнителните мероприятия, към които можете да се 

присъедините.  

 

От втори ден до седми ден 
Ще имате удоволствието да се насладите на високия комфорт, богатата гама услуги, 

отличното обслужване и невероятните кулинарни изкушения - емблематични за тази 

дестинация. Можете да посветите престоя си на пълен релакс и удоволствията, 

предлагани в хотелския комплекс, или на допълнителните екскурзии по избор, които са 

организирани за Вас.  

 

* На любителите на културно-исторически екскурзии препоръчваме екскурзията 

"Демре-Мира-Кекова". Незабравимо впечатление ще остави у Вас и целодневната 

екскурзия с посещение на природния феномен Памуккале, а за привържениците на 

изживявания с много адреналин са предлаганите джип сафари и рафтинг по бързеите на 

река Кьопрюлю. 

 

Осми ден 
Освобождаване на хотела и подготовка за трансфер до летище Анталия с представител 

за полет до София. Завръщане в България. 

 
 

 

Цената включва : 

* Самолетен билет за ЧАРТЪРЕН ПОЛЕТ София - Анталия - София с включени 

летищни такси 79 евро на възрастен/дете . 

* Посрещане от представител на Вашия туроператор в Анталия. 

* Трансфер: летище-хотел-летище. 

* 7 нощувки на съответната база в избрания от Вас хотел. 

* Медицинска застраховка за целия период на пътуване с лимит на отговорност 10 000 

евро. 

 

 



Цената не включва : 

*Горивна такса.Информация за стойността на горивната такса ще бъде публикувана до 

13 дена преди датата на съответния полет, за което клиентите ще бъдат уведомени и ще 

могат да заплатят горивната такса до 7 дни преди пътуването /за записвания по-малко 

от 13 дена преди съответния полет също ще важи обявената горивна такса за този 

полет, ако има такава/. 

*Доплащане за застраховка за възрастни от 70 г. до 85г.: 8,20 евро за 8 дни. 

* Застраховка „Отмяна на пътуване“ при ЗАД Армеец.  

* Екскурзии 

 

 

Условия за записване: 
* 50% депозит при записване и пълно плащане 15 дни преди датата на отпътуване. 

* Облекчен визов режим. Необходим е валиден международен паспорт. 

 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ХОТЕЛИ: 

 

Karmir Resort & SPA STD 5* 

 

 

Местоположение: 

Karmir Resort & SPA се намира на 40 км от летището на Анталия, на 8 км от центъра на 

Кемер и само на 90 м от брега на морето. Той е разположен в района на Гьойнюк. В 

близост до хотела има спирка, от където на всеки 15 мин. пътуват автобуси за Кемер и 

Анталия.  

 

Услуги в хотела: 

*основен ресторант Citrine 

*2 а-ла-карт ресторанта – италианска и турска кухня 

*лоби бар 

*бар на плажа 

*бар при басейна 

*открит басейн 

*закрит басейн 

*детски басейн 

*водни пързалки 

*спа център 

*Wi-Fi – безплатен в лобито 



*анимация 

*мини клуб 

*тенис на маса 

*тенис на корт 

*дартс 

*билярд 

*баскетбол 

*плажен волейбол 

*водни спортове 

*аеробика 

*TV кът 

*конферентни зали 

*пералня, химическо чистене 

*фризьор 

*лекар 

 

Настаняване: 

Хотелът предлага общо 297 стаи, разположени в 3 сгради – стандартни, семейни стаи и 

апартаменти. Всички помещения са с:  

*централен климатик 

*минибар 

*сателитна телевизия 

*телефон 

*сешоар 

*сейф 

*балкон 

 

Изхранване 

Ultra All inclusive програмата включва:  

*закуска 

*обяд 

*вечеря 

*междинни хранения 

*местни алкохолни и безалкохолни напитки 

*минибар – 1 зареждане при пристигане 

*сладолед 

*чадъри, шезлонги, плажни кърпи 

*фитнес, турска баня, сауна, парна баня 

*Wi-Fi в лобито 

*сейф в стаите 

*TV кът 

*тенис на маса 

*тенис на корт 

*дартс 

*баскетбол 

*плажен волейбол 

*анимация 

 

 

 

 

 



STD room/стандартна стая 

Настаняване: ultra all inclusive 

Всички цени са в евро 
 

Дати на 

заминаване 

на човек в 

стая с 2 легла 

на човек в 

стая с 1 легло 

за трети човек в 

стая с 2 легла 

2 възрастни и 1 дете 

/0-06.99/ в 1 стая 

2 възрастни и 1 дете 

/07-9.99/ в 1 стая 

19.05.2019 - 

26.05.2019 
671 eur 993 eur 534 eur 1555 eur 1788 eur 

26.05.2019 - 

02.06.2019 
671 eur 993 eur 534 eur 1555 eur 1788 eur 

02.06.2019 - 

09.06.2019 
671 eur 993 eur 534 eur 1555 eur 1788 eur 

09.06.2019 - 

16.06.2019 
701 eur 1044 eur 555 eur 1615 eur 1862 eur 

16.06.2019 - 

23.06.2019 
776 eur 1170 eur 607 eur 1764 eur 2046 eur 

23.06.2019 - 

30.06.2019 
776 eur 1170 eur 607 eur 1764 eur 2046 eur 

30.06.2019 - 

07.07.2019 
776 eur 1170 eur 607 eur 1764 eur 2046 eur 

07.07.2019 - 

14.07.2019 
776 eur 1170 eur 607 eur 1764 eur 2046 eur 

14.07.2019 - 

21.07.2019 
816 eur 1239 eur 636 eur 1845 eur 2149 eur 

21.07.2019 - 

28.07.2019 
832 eur 1267 eur 647 eur 1877 eur 2191 eur 

28.07.2019 - 

04.08.2019 
832 eur 1267 eur 647 eur 1877 eur 2191 eur 

04.08.2018 - 

11.08.2018 
832 eur 1267 eur 647 eur 1877 eur 2191 eur 

11.08.2019 - 

18.08.2019 
832 eur 1267 eur 647 eur 1877 eur 2191 eur 

18.08.2018 - 

25.08.2018 
832 eur 1267 eur 647 eur 1877 eur 2191 eur 

25.08.2019 - 

01.09.2019 
792 eur 1198 eur 618 eur 1796 eur 2087 eur 

27.08.2019 - 

03.09.2019 
776 eur 1170 eur 607 eur 1764 eur 2046 eur 

01.09.2019 - 

08.09.2019 
806 eur 1218 eur 630 eur 1831 eur 2125 eur 

03.09.2019 - 

10.09.2019 
806 eur 1218 eur 630 eur 1831 eur 2125 eur 

08.09.2019 - 

15.09.2019 
806 eur 1218 eur 630 eur 1831 eur 2125 eur 

10.09.2019 - 

17.09.2019 
763 eur 1146 eur 601 eur 1744 eur 2017 eur 

15.09.2019 - 

22.09.2019 
631 eur 929 eur 510 eur 1474 eur 1684 eur 

17.09.2019 - 

24.09.201 
631 eur 929 eur 510 eur 1474 eur 1684 eur 

22.09.2019 - 

29.09.2019 
631 eur 929 eur 510 eur 1474 eur 1684 eur 

24.09.2019 - 

01.10.2019 
631 eur 929 eur 510 eur 1474 eur 1684 eur 

29.09.2019 - 

06.10.2019 
574 eur 831 eur 470 eur 1359 eur 1540 eur 

01.10.2019 - 

08.10.2019 
551 eur 792 eur 454 eur 1313 eur 1482 eur 

06.10.2019 - 

13.10.2019 
551 eur 792 eur 454 eur 1313 eur 1482 eur 

 

 

 

 



Family Room/фамилна стая 

Настаняване: ultra all inclusive 

Всички цени са в евро 

Дати на 

заминаване 

на 

човек в 

стая с 2 

легла 

за трети 

човек в 

стая с 2 

легла 

2 възрастни 

и 1 дете /0-

09.99/ в 1 

стая 

2 възрастни 

и 2 деца /02-

09.99/ в 1 

стая 

четвърти 

човек в 

стая с 2 

легла 

3 възрастни 

и 1 дете /0-

09.99/ в 1 

стая 

3 възрастни 

и 2 деца /0-

09.99/ в 1 

стая 

4 възрастни 

и 1 дете /0-

09.99/ в 1 

стая 

19.05.2019 - 

26.05.2019 

1017 

eur 
212 eur 2247 eur 2460 eur 301 eur 2460 eur 2897 eur 2761 eur 

26.05.2019 - 

02.06.2019 

1017 

eur 
212 eur 2247 eur 2460 eur 301 eur 2460 eur 2897 eur 2761 eur 

02.06.2019 - 

09.06.2019 

1017 

eur 
212 eur 2247 eur 2460 eur 301 eur 2460 eur 2897 eur 2761 eur 

09.06.2019 - 

16.06.2019 

1069 

eur 
212 eur 2351 eur 2563 eur 308 eur 2563 eur 3017 eur 2871 eur 

16.06.2019 - 

23.06.2019 

1199 

eur 
212 eur 2609 eur 2822 eur 325 eur 2822 eur 3316 eur 3147 eur 

23.06.2019 - 

30.06.2019 

1199 

eur 
212 eur 2609 eur 2822 eur 325 eur 2822 eur 3316 eur 3147 eur 

30.06.2019- 

07.07.2019 

1199 

eur 
212 eur 2609 eur 2822 eur 325 eur 2822 eur 3316 eur 3147 eur 

07.07.2019 - 

14.07.2019 

1199 

eur 
212 eur 2609 eur 2822 eur 325 eur 2822 eur 3316 eur 3147 eur 

14.07.2019 - 

21.07.2019 

1270 

eur 
212 eur 2753 eur 2966 eur 331 eur 2966 eur 3477 eur 3296 eur 

21.07.2019 - 

28.07.2019 

1299 

eur 
212 eur 2811 eur 3023 eur 333 eur 3023 eur 3541 eur 3356 eur 

28.07.2019 - 

04.08.2019 

1299 

eur 
212 eur 2811 eur 3023 eur 333 eur 3023 eur 3541 eur 3356 eur 

04.08.2019 - 

11.08.2019 

1299 

eur 
212 eur 2811 eur 3023 eur 333 eur 3023 eur 3541 eur 3356 eur 

11.08.2019 - 

18.08.2019 

1299 

eur 
212 eur 2811 eur 3023 eur 333 eur 3023 eur 3541 eur 3356 eur 

18.08.2019 - 

25.08.2019 

1299 

eur 
212 eur 2811 eur 3023 eur 333 eur 3023 eur 3541 eur 3356 eur 

25.08.2019 - 

01.09.2019 

1227 

eur 
212 eur 2667 eur 2879 eur 327 eur 2879 eur 3380 eur 3207 eur 

27.08.2019 - 

03.09.2019 

1199 

eur 
212 eur 2609 eur 2822 eur 325 eur 2822 eur 3316 eur 3147 eur 

01.09.2019 - 

08.09.2019 

1247 

eur 
218 eur 2713 eur 2931 eur 336 eur 2931 eur 3443 eur 3267 eur 

03.09.2018 - 

10.09.2018 

1247 

eur 
218 eur 2713 eur 2931 eur 336 eur 2931 eur 3443 eur 3267 eur 

08.09.2019 - 

15.09.2019 

1247 

eur 
218 eur 2713 eur 2931 eur 336 eur 2931 eur 3443 eur 3267 eur 

10.09.2019 - 

17.09.2019 

1172 

eur 
218 eur 2561 eur 2780 eur 329 eur 2780 eur 3270 eur 3108 eur 

15.09.2019 - 

22.09.2019 
945 eur 212 eur 2102 eur 2315 eur 301 eur 2315 eur 2736 eur 2616 eur 

17.09.2019 - 

24.09.2019 
945 eur 212 eur 2102 eur 2315 eur 301 eur 2315 eur 2736 eur 2616 eur 

22.09.2019 - 

29.09.2019 
945 eur 212 eur 2102 eur 2315 eur 301 eur 2315 eur 2736 eur 2616 eur 

24.09.2019 - 

01.10.2019 
945 eur 212 eur 2102 eur 2315 eur 301 eur 2315 eur 2736 eur 2616 eur 

29.09.2019 - 

06.10.2019 
844 eur 212 eur 1901 eur 2113 eur 289 eur 2113 eur 2506 eur 2403 eur 

01.10.2019 - 

08.10.2019 
804 eur 212 eur 1821 eur 2033 eur 285 eur 2033 eur 2414 eur 2318 eur 

06.10.2019 - 

13.10.2019 
804 eur 212 eur 1821 eur 2033 eur 285 eur 2033 eur 2414 eur 2318 eur 

 
 
 
 



Miracle Resort Hotel 5* 
 

 

 
 

Местоположение: 
Екстравагантният Miracle Resort е разположен на брега на Средиземно море в курорта 

Лара. Намира се само на 11 км. от центъра на Анталия, а международното летище е на 

15 км. разстояние.  

 

Услуги в хотела: 
*основен ресторант 

*4 а-ла-карт ресторанта – италиански, мексикански, турски и рибен 

*лоби бар 

*бар при басейна 

*бар на плажа 

*открит басейн 

*закрит басейн 

*детски басейн 

*басейн с пързалки за възрастни и за деца 

*фитнес 

*СПА център 

*Wi-Fi интернет 

*мини клуб 

*4 тенис корта 

*тенис на маса 

*дартс 

*баскетбол 

*плажен волейбол 

*5 футболни игрища 

*мини футбол 

*мини голф 

*анимация 

*дискотека 

*кино 

*игрална зала 

*водни спортове 

*бизнес център 

*пералня 

*лекар 

*магазини 

*фризьор 

*фотограф 

*наем на автомобили 

 



Настаняване: 
Хотелът предлага общо 696 стандартни стаи и апартаменти в основна сграда, като 

всяко от помещенията е оборудвано с: 

*Wi-Fi интернет 

*климатик 

*минибар 

*сателитна телевизия 

*телефон 

*сешоар 

*сейф 

*балкон 

 

 

Изхранване 

Ultra All Inclusive програмата включва: 
*закуска /от 07:00 до 10:00 ч./ 

*късна закуска /от 10:00 до 11:00 ч./ 

*обяд /от 12:30 до 14:30 ч./ 

*вечеря /от 19:00 до 21:30 ч./ 

*нощен бюфет /от 00:00 до 06:00 ч./ 

*междинни хранения 

*традиционни хлебни изделия /от 12:00 до 16:00 ч./ 

*турски равиоли /от 12:00 до 15:00 ч./ 

*дюнер /от 12:30 до 14:30 ч./ 

*бърза храна /от 12:00 до 16:00 ч./ 

*плодове /от 16:00 до 18:00 ч./ 

*барбекю /от 16:00 до 18:00 ч./ 

*сладолед в Beach bar /от 14:00 до 18:00 ч./ 

*бисквитки /от 17:00 до 18:00 ч./ 

*безалкохолни и алкохолни напитки в баровете на хотела 

*лоби бар /от 10:00 до 02:00 ч./ 

*Pool bar /от 10:00 до 23:30 ч./ 

*Beach bar /от 10:00 до 18:00 ч./ 

*дискотека /от 23:30 до 02:00 ч./ 

*B&Q area /от 16:00 до 18:00 ч./ 

*мини бар 

*чадъри, шезлонги и плажни кърпи 

*Wi-Fi интернет 

*фитнес 

*турска баня 

*сауна 

*парна баня 

*тенис на корт 

*баскетбол 

*плажен волейбол 

*тенис на маса 

*дартс 

*мини голф 

*мини футбол 

*анимация 

*мини клуб 

*дискотека 

 

 

 

 

 



Economy room/икономична стая 

Настаняване: ultra all inclusive 

Всички цени са в евро 
 

Дати на 

заминаване 

на човек в 

стая с 2 

легла 

за трети 

човек в 

стая с 2 

легла 

2 възрастни и 1 

дете /00-12.99/ в 1 

стая 

3 възрастни и 1 

дете /0-12.99/ в 1 

стая 

2 възрастни и 2 

деца /03-12.99/ в 1 

стая 

2 възрастни и 2 

деца /0-2.99 и 0-

12.99/ в 1 стая 

31.08.2019 - 

07.09.2019 
1022 eur 781 eur 2245 eur 3025 eur 2856 eur 2446 eur 

07.09.2019 - 

14.09.2019 
991 eur 761 eur 2188 eur 2949 eur 2787 eur 2394 eur 

14.09.2019 - 

21.09.2019 
979 eur 752 eur 2164 eur 2916 eur 2757 eur 2370 eur 

21.09.2019 - 

28.09.2019 
879 eur 683 eur 1960 eur 2642 eur 2503 eur 2161 eur 

28.09.2019 - 

05.10.2019 
869 eur 676 eur 1939 eur 2615 eur 2478 eur 2140 eur 

05.10.2019 - 

12.10.2019 
814 eur 634 eur 1829 eur 2463 eur 2340 eur 2030 eur 

12.10.2019 - 

19.10.2019 
805 eur 628 eur 1810 eur 2438 eur 2317 eur 2011 eur 

 

 

Family Room/фамилна стая 

Настаняване: ultra all inclusive 

Всички цени са в евро 

Дати на 

заминава

не 

на 

човек 

в стая 

с 2 

легла 

за 

трети 

човек 

в стая 

с 2 

легла 

2възраст

ни и 2 

деца /0-

12.99/ в 1 

стая 

четвър

ти 

човек 

в стая 

с 2 

легла 

3възрас

тни и 1 

дете /0-

12.99/ в 1 

стая 

3възраст

ни и 3 

деца /03-

12.99/ във 

фамилна 

стая 

4възраст

ни и 1 

дете /0-

12.99/ във 

фамилна 

стая 

2възраст

ни и 1 

дете /0-

12.99/ в 1 

стая 

2възраст

ни и 3 

децa /0-

12.99/ в 1 

стая 

4възраст

ни и 2 

деца /03-

12.99/ в 1 

стая 

3възраст

ни и 2 

деца /0-

2.99 и 0-

12.99/ в 1 

стая 

3възраст

ни и 2 

деца /03-

12.99/ в 1 

стая 

31.08.2019 

- 

07.09.2019 

1694 

eur 

201 

eur 

3790 

eur 

805 

eur 

3790 

eur 
5045 eur 4595 eur 3589 eur 3991 eur 4217 eur 3991 eur 4418 eur 

07.09.2019- 

14.09.2019 

1638 

eur 

206 

eur 

3689 

eur 

786 

eur 

3689 

eur 
4920 eur 4475 eur 3483 eur 3895 eur 4098 eur 3895 eur 4305 eur 

14.09.2019 

- 

21.09.2019 

1617 

eur 

206 

eur 

3647 

eur 

777 

eur 

3647 

eur 
4866 eur 4425 eur 3441 eur 3853 eur 4050 eur 3853 eur 4257 eur 

21.09.2019 

- 

28.09.2019 

1446 

eur 

201 

eur 

3295 

eur 

700 

eur 

3295 

eur 
4407 eur 3995 eur 3094 eur 3495 eur 3646 eur 3495 eur 3847 eur 

28.09.2019 

- 

05.10.2019 

1429 

eur 

201 

eur 

3259 

eur 

692 

eur 

3259 

eur 
4361 eur 3951 eur 3058 eur 3460 eur 3605 eur 3460 eur 3806 eur 

05.10.2019- 

12.10.2019 

1332 

eur 

201 

eur 

3066 

eur 

651 

eur 

3066 

eur 
4120 eur 3716 eur 2865 eur 3267 eur 3391 eur 3267 eur 3592 eur 

12.10.2019 

- 

19.10.2019 

1316 

eur 

201 

eur 

3033 

eur 

644 

eur 

3033 

eur 
4079 eur 3677 eur 2833 eur 3234 eur 3355 eur 3234 eur 3556 eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eкскурзии по желание срещу допълнително заплащане 

 

Памуккале 

 

Целодневна екскурзия, с ранно отпътуване и късно връщане, до едно уникално природно 

творение. Името му означава “памучен замък”. Произлиза от образуваните бели „замъци” от 

отлаганията на минералните варовикови извори, богати на калции и с температура над 35оС. 

След обяд, ще посетите останките от римския град Хиераполис с амфитеатъра, храма на 

Аполон и древна базиликата. Носете си бански костюми. 

Приблизителна цена: 70 Евро с включени входни такси и обяд. Входът за Басейна на Клеопатра 

е по желания и срещу доплащане. 

Екскурзиите се провеждат на руски език. 

Демре – Мира – Кекова 

  

Целодневна екскурзия с автобус и яхта, която Ви предлага запознаване с историята на Турция и 

плаване в Средиземно море. От яхтата ще видите останки от древно римско селище на остров 

Кекова, потънало при земетресение под морското равнище; китното рибарско градче Симена и 

много живописни заливи. След обяд, ще посетите църквата „Св. Николай”, свято място за 

всички христяни. Ще може да си направите снимки на фона на уникалните скални гробници 

Мира. Включен е обяд, носете си бански костюми. 

Приблизителна цена: 65 Евро с включени входни такси и обяд. 

Екскурзиите се провеждат на руски език. 
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Разходка с яхта 

  

Приятен и отпускащ ден, посветен на плаване и любуване на слънцето и морето. Яхтата 

отплава от красивото пристанище на Кемер / или Алания за настанените в Сиде, Манавгат, 

Алания/, оставяйки в далечината величествената планина Торос. След много танци и 

подготвена за Вас анимация на яхтата, ще спрете в китни заливчета, където можете да 

поплувате, носете си бански костюми. Ще Ви сервират вкусен пресен обяд. 

Приблизителна цена: 60 Евро с включен обяд и местни напитки. 

Екскурзиите се провеждат на руски език. 

 

Джип сафари 

 

С високопроходими джипове ще преминете през красиви местности и типични селца в района 

на Кемер или Алания, ще се любувате на красива природа и ще обядвате в типичен ресторант. 

Един ден изпълнен с много адреналин и незабравими емоции. Наличието на шофьорска книжка 

Ви дава възможност сами да управлявате джипа, по желание. 

Приблизителна цена: 45 Евро с включен обяд, застраховка и трансфери. 

Екскурзиите се провеждат на руски език. 
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Турска вечер 

 

Вечер в типичен турски ресторант, където ще опитате местните специалитети и ще видите 

фолклорни танци от всички райони на Анатолия. Ще имате възможност и Вие да покажете 

своите умения, под ръководството на професионалист, един от малкото мъже, неповторим в 

ориенталските танци! 

Приблизителна цена: 55 Евро с включена вечеря, неограничена консумация на местни напитки 

и трансфери. 

Екскурзиите се провеждат на руски език. 

 

Рафтинг 

 

Ако обичате приключенията, не пропускайте да се спуснете по бързеите на река Kьопрюлю с 

професионални инструктори! Насладете се на красивия каньон и прекрасната природа. 

Възможност и за боди-рафтинг по бързеите на реката! Не пропускайте да си носите бански 

костюми. 

Приблизителна цена: 40 Евро с включен обяд, застраховка и трансфери. 

Екскурзиите се провеждат на руски език. 

Гмуркане /diving/ 

 

Ако никога не сте се гмуркали до сега или искате да усъвършенствате своите умения и да 

обновите своя сертификат, Турската ревиера е едно от най-добрите места да сторите това с 



едни от най-квалифицираните инструктори. Ще се гмурнете в красива пещера и ще нахраните 

рибите под водата. Ще Ви бъде сервиран вкусен обяд. Ако искате да ползвате само 

оборудването и имате професионален сертификат - не пропускайте да го носите. 

Приблизителна цена: 60 Евро с включен обяд и трансфери. 

Екскурзиите се провеждат на руски език. 

 

 

ЕДИНСТВЕНО И СПЕЦИАЛНО ЗА КЛИЕНТИТЕ НА АНАТУР: 

 

 Безплатен летен езиков курс в езикова школа ПРЕСТИЖ /за вас или член на 

вашето семейство/ през 2019 година. 

 Луксозен албум – книга със снимки от вашето пътуване – създаден и изработен 

специално за вас. 

 „Семейна отстъпка” – когато пътувате семейно, всеки един – независимо от 

броя на членовете на семейството ползва 3% отстъпка от пакетната цена.  

 

 

 

Туристическа агенция АНАТУР има лиценз на Туроператор и Турагент /РК-01-6309/ и 

сключена застраховка „Отговорност на Туроператора” по смисълът на чл.42 от Закона 

за туризма /полица №1316009332000001/. 

 

 

София, бул.Дондуков 57 Г 

тел.02/987 72 68 

е-mail:anatour@abv.bg 


